Pótvizsga matematika 8. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!)
Témakörök
1. Algebrai kifejezések (TK 18.-44.oldal)
a. egytagú és többtagú kifejezések
b. együttható, változó
c. egynemű algebrai kifejezések (összevonás)
d. helyettesítési érték számolása
e. zárójelfelbontás
f. beszorzás-kiemelés
g. hatvány fogalma (hatványalap, hatványkitevő, hatványérték)
h. 10 hatványai
i. számok normálalakja
2. Négyzetgyök, Pitagorasz-tétel (TK 64.-80.oldal)
a. négyzetgyök fogalma
b. Számok négyzete táblázat értelmezése, használata (TK hátsó lapján található)
c. Pitagorasz-tétel
3. Hozzárendelés, függvény (TK 81.-100.oldal)
a. függvény fogalma
b. lineáris függvény (biztos pont, meredekség)
c. lineáris függvény ábrázolása és hozzárendelés leolvasása
4. Térgeometria (TK 113.-137.oldal)
a. mértani testek jellemzése (felület: síklap vagy görbe felület, csúcs, él)
b. gúla részei
c. gúla felszíne és térfogata – képletgyűjtemény segítségével
5. Statisztika, valószínűség-számítás (TK 138.-156.oldal)
a. kísérlet, esemény fogalma
b. esemény gyakorisága; relatív gyakoriság
c. diagramok leolvasása
d. középértékek: számtani közép, módusz, medián
6. Geometriai transzformáció (TK 165.-175.oldal)
a. vektor fogalma
b. vektorok egyenlősége
c. eltolás négyzetrácsos papíron
Pótvizsga:
- beadandó feladatok
- 45 perces írásbeli
- szóbeli a megadott témakörökből

Elmélet
1. Algebrai kifejezések

Példa:

Példa:

Példák:

Hatványozás
A hatványozás ismételt szorzást jelöl. Pl. 43=444
(-5)2= (-5)(-5)=25; (-8)3= (-8)(-8)(-8)= -512
A 4, -5, -8 a hatványok alapja, a 3 és a 2 a hatványok kitevője.
A hatvány alapja a hatványozásban az ismétlődő szorzótényező.
A hatvány kitevője a hatványozásban a szorzótényezők darabszáma.
A kiszámolt eredmény pedig a hatványérték.

Tíz hatványai, Normálalak
100=1, 101=10, 102=100, 103=1000, 104=10000, 105=100000, 106=1000000 stb.
A szám normálalakja egy 1 és 10 közé eső számnak és tíz valamilyen hatványának a
szorzata vagy hányadosa.
Pl. 375,2 = 3,752102
0,000195 = 1,95:104=1,9510−4

2. Négyzetgyök, Pitagorasz-tétel
Négyzetgyök

Példa:

Pitagorasz-tétel
Derékszögű háromszögben a befogók négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével.

a2+b2=c2

3. Hozzárendelés, függvény
Hozzárendelés: Két halmaz elemei között adunk meg hozzárendelést, ha az egyik halmaz
elemeit megfeleltetjük a másik halmaz elemeinek (nem feltétlenül mindegyiknek). A
hozzárendelést sokféleképpen megadhatjuk, például táblázattal, nyíldiagrammal, szöveges
utasítással.
Lineáris függvény
Azokat a függvényeket, amelyeknek grafikonja egyenes, lineáris függvényeknek nevezzük.

üggvények

!

Nem függvények

Egyértelmű hozzárendelés két
nem üres halmaz között.

Függvény: Két nem üres halmaz elemei közötti egyértelmű hozzárendelést függvénynek
nevezzük. A kiindulási halmaz a függvény alaphalmaza, a másik halmaz a képhalmaz.
üggvény megadásának módjai:

1.
2
2. f( )
2
( helyen felvett függvényérték)
2
3. y
Azokat a függvényeket, amelyeknek a grafikonja
egyenes, lineáris függvény eknek nevezzük.

Hol metszi az y
tengelyt

1.
.
leolvasással

értéktáblázattal

lépegetés

rigón áthaladó egyenes.
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gyenes párhuzamos
az tengellyel.

Példák:

4. Térgeometria:
Mértani testek jellemzése példák:
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5. Statisztika, valószínűség-számítás

Példa:

Példa:

Középértékek

Példa:

6. Geometriai transzformáció-eltolás
Eltolás
Adott: egy irányított szakasz

ponton keresztül irányított szakasszal párh zamos
távolság felmérése

ektor

van nagysága
van iránya
van irányítottsága

P

irányított szakasz
a

P

ektor

van nagysága
van iránya
van irányítottsága

P

irányított szakasz
P

a

Két különböző irányított szakasz és két különböző vektor:

Eltolás térben:

Példák:

Gyakorló feladatok
A gyakorló feladatokat külön füzetben kérem megcsinálni a feladat bemásolásával és a
pótvizsga megkezdése előtt bem tatni!
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)

Írd fel a szorzatokat hatványalakban, majd számold ki az értékeket!
2 2
5555=
f)
 =
2222222=
5 5
33333=
666=
(−2)  (−2)  (−2)  (−2)=
Írd fel a hatványt szorzat alakban és határozd meg az értékét!
22=
d)
70=
(−5)3=
e)
51=
f)
−53=
( 1 )4 =
3
Írd fel a következő számok normálalakját!
4567=
d) 0,000123=
0,05=
e) 587,34=
13,45=
f) 0,00004567=

4. Mely számok normálalakjai?
a)
3,45103=
b)
1,2:104=
c)
6,7101=

d)
e)
f)

3,445:102=
5,6724103=
1,11:101=

5. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezz összevonást, ha lehetséges!
a) 3(x+2)=
c) (x+5)(y+3)=
b) −4(2y−4)=
d) (x+5)(2x−1)
7. Adottak a következő algebrai kifejezések:

5a

2ab b

−8ab

ab2 a2b

4ab2

7b

𝟐
𝟓

a

𝒂𝒃
𝟓

a) Sorold fel az együtthatókat!
b) Sorold fel a változókat!
c) Válaszd ki az egyneműeket!
8. Az egynemű tagok összevonásával írd fel egyszerűbb alakban az algebrai kifejezéseket!
a) 2x+5x−8+9−3x+8−7x=
b) 8−2y−3y−5+8y=
c) 16a+8−2a−4+4a−2+6a=
d) −3+5k+6−k+3=
9. Írjál 2-2 algebrai kifejezést, melyek egyneműek a következőkkel:

5x2y
3
− 𝑎
4
10. Mennyi a kifejezés értéke, ha a −2 és b 3? Írd le a behelyettesítést is, majd számold ki a
műveletsort!

2ab2=

2+a+b2=

11. A tankönyv utolsó záró lapján található „Számok négyzete” táblázatból olvasd ki az
eredményeket!
56,70 =
5,32=
8,642=
30,14 =
1,082=
16,81 =
12. Számítsd ki Pitagorasz-tétel segítségével a hiányzó oldalak hosszát!

13.

14.Derékszögű koordináta-rendszerben ábrázold a következő lineáris függvényeket!
1
c)
x→ 4
a)
x→ x − 3
3
2
d)
x→ − x + 7
4
b)
x→ − 3x + 1
15. Jelöld be az adott négyzet alapú gúlán a következőket!

16. Négyzet alapú gúla alapéle 5 cm, testmagassága 8 cm. Számítsd ki a térfogatát!
(Képletgyűjteményt és számológépet használhatsz!)

17.

18.

19.

20.

21.

